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Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Ka padaro vienas uolus kunigas

Plačiajame Pasaulyje

Jau kelinta savaitė, kaip S. 
Korėjos komunistai sutiko 
pradėti taikos derybas su Š- 
Amerika, bet vis dar nepra
deda rimtai tartis Dar net 
nesusitaria, kuriame mieste ir 
kuriame krašte pradėti dery
bas dėl taikos. JO tuo tarpu 
kovos eina visu smarkumu. 
Jauni vyrai miršta arba suža 
lojami! Ir komunistai drįsta 
girtis esą taikos šalininkai! 
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Prezidentas Johasonas iš
skrido į Havajus j Honolulu 
miestą, kur ta sis su savo ka 
ro vadais, kovojančia s Viet
name, pasimatys ir su Pietų 
Korėjos prezidentu, kurs la
biausiai remia amerikiečius 
kovoje su komunistais. Atro
do, jog AmeriKos prezidentas 
nori gerai susitart: ir gauti 
visas informacjis prieš sės
damas su šiaurės ietnamo 
J om nistais p-ie vieno dery
bų stalo.
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Vatikanas
Šv. ėvas Paulius >1 Vely

kų p-oga pasakvrame’namoks 
le p aiė, maldavo, ragino tau 
tas mesti neanykantą vienos 
kitoms ir pradėti gyventi tai
koje. ''nač tai pabrėžė įvai
rioms rasėms, be abejo gal
vodamas apie Š. Amerikos 
juodųjų ir baltųjų rasių žiau
rias kovas, gresiančias pavirs 
ti tikru pilietin u karu.

NUOSTABIAI PASISEKUSI FIDELIO OPERA
Sunkiausia scenos meno rū 

šis, be abejo, yra opera, nes 
ji apjungia vaidybą, vokalis
tus (solistus ir <»horą\ instru
mentalistus (orkestrą), dažnai 
ir baletą, net ir dailininkus, 
kuriančius scenovaizdį.

Ir išeivijos lietuviai šioje 
sunkiausioje šakoje yra aukš 
čiausiai iškilę, ką rodo jau 
pastovia tatusi Chicagos lie
tuvių opera, iš kur mūsiškiai 
semia entuziazmo išeiti laimė 
toja s nugalint visus didžiuo
sius sunkumus, galime spręs 
ti iš Lieiuvių operos pasise- 
kymo, išspausdinto «Fidelio» 
meniškoje programoje:

— Minėdami 50 metų Lietu 
vos Nepriklausomybės sukak
tį, šios operos pastatymą ski
riame lietuvių tautos kali
niams: tiems, kurie mirdami 
kalėjimų tamsoje, veltui šau
kėsi šviesos, tiems, kurių dan 
gus buvo ir tebė a suraižytas 
grotų virbalais, sudraskytas 
spygliuotomis vielomis, ir

Čekoslovakija
Čekoslovakijos komunistų 

partija* ėmėsi tikrai svarių re 
formų, ne vien kiašto ūkiui 
pakelti, bet ir visam valdžios 
aparatui pertvarkyt'. Pati ko
munistų partija sutiko, kad į 
valdžios vietas būtų paimimi 
geri specialistai, nors ir ne 
komunistai. Svarbu kad mo
kėtų gerai tvarkyti jiems pa
vestus departamentus. Graži
no spaudos laisvę, panaikin
dami cenzūrą. Tai bene p ts 
pirmas komunistų valdomas 
kraštas panaikinęs cenzūrą.

J. KAZICKAITÉ SUŽEISTA
Vietname

KHE SANH, Vietnamas. — 
Seštadiem priešui artilerja 
bei raketomis apšaudžiusKhe 
Santa bazę, jos gynėjai — ma 
rinai neturėjo didesnių nuos
tolių. Tačiau buvo sužeisti 3 
amerikiečiai žurnalistai, jų 
tarpe ir lietuvaitė Jūratė Ka- 
zickaitė. Ji neseniai buvo grį 
žūsi i JAV, New Rochelle, 
N. Y , tačiau vėl grįžo j Viet
namą. Ten ji pasižymėjo sa
vo drąsa bei gyvais reporu - 
žais juos skelbė Associa- 
ted Press žinių, agentūra.
n——n
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SĄJUNGOS BYLA su Tė
vais Jėzuitais buvo skirta ba 
landžio 16 dienai. Teisėjas 
bylos nesprendė, o atidėjo ją 
neribotam laikui.

tiems, kurių rankos nebuvo 
surakintos, bet lūpos užčiaup 
tos tiesos žodžiui išpažinti, o 
siela sugniuždyta nelaisvėje. 
Su atgimstančio pavasario 
daigais ir finaline pergalės 
giesme tegu ir mūsų širdyse 
suplazda viltis — jaunoji Lie
tuva, gražiausius savo metus 
praleidus kalėjime, numes 
vergijos grandines!

— Lietuvos meilė — didysis 
mūsų operos organizatorių 
įkvėpimas — ir jie, — visas 
jėgas įtempę davė mums pui
kų didžiojo Beethoveno ope
ros «Fidelio» pastatymą. Per 
pirmus du spektakliu — šeš
tadienį ir sekmadienį — visi 
bilietai buvo išpirkti, o ir pas 
kutinum spektakliui kovo 30 
d. jau tik keliasdešimt laisvų 
vietų buvo belikę. Opera pa
sigėrėti atsiskubino ne tik 
Chicagos ir artimųjų apylin
kių lietuviai, bet buvo net ir 
iš Lietuvos atvykusių (atva
žiavusių aplankyti gimines).

MENIŠKOS DEKORACIJOS

Visi buvo iki širdies gilu
mos sujudinti ir pritaikytu mū 
su godoms operos turiniu ir^ 
puikiu jos atlikimu Jau meis
triška Beethoveno uvertiūra 
sutelkė visų dėmesį. Scenai 
atsivėrus žiūrovus nustebino 
taip išradingai meniškai dail. 
i . Kurausko sukurtos deko- 
racijo-, kuriam pavyko reikia 
r ai išspręsti ir kalėjimo kon
strukciją, ir sukelti slegiantį 
nelaisvės įspūdį, ir surasti 
akį pagaunančius spalvų de
rinius.

RINKTINĖS SOLISTŲ JĖGOS

Solistų jėgos - rinktinės, 
visi įsijautę į savo vai menį, 
profesionališkii pasiruošę, ge 
roję formoje. Publika šiltai su 
tiko iš Burlingtono, Mass, at
vykusią Daivą Mongirdaitę 
(Marcelina) ir vietinius mūsų 
solistus: Daną Stankaitytę (Leo 
norą), Joną Vaznelį (Rocco), 
Algirdą Brazį (Pizarro), Julių 
Savrimą ir Vaclovą Momkų 
(kaliniai), Stasį Barą (Flores- 
tanas), Valentiną Liorentą 
(Don Fernando), Stefaną VVici 
ką ( aquino:. Žiūrovai sekė 
jų dainavimą. O jau kai pasi
rodė kalinių choras ir mišrus 
operos ohoras, dainos melio- 
dija purtė publiką.

ORKESTRAS IR DIRIGENTAS

Solistams ir chorui sudarė 
stiprą, melodingą palydą 31 
muzikanto orkestras. Jo vado 
vas Emil Vandas šiltai atsilie
pė apie dirigentą A. Kučiūną 
pažymėdamas, ka t kai «Fide
lio» buvo statomas Lyrinės 
operos, dirigentas buvo pa
kviestas iš Vienos, ir jis, esą, 
nebuvo geresnis, kaip A. Ku- 
čiūnas, E. Vanda? taip pat ne 
galėjo atsistebėti lietuvių mu
zikiniu pajėgumu. Jis pasako
jo, kad kai «Fidelio» statė Ly
rinė opera, buvo su orkestru 
daryta 12 repeticijų, iš viso 
48 vai., o lietuviams sta ant, 
tebuvo repeticijos tik dvi die
ni, užtrukusios tik 7 valau 
das. Ir pasiektus rezultatus 
muz. E. Vandas vadina pažy
mėtinai?, žaviais, įspūdingais.

PASTATYMAS KAINUOS 
APIE 27,000 DOL.

Operos pastatymas — dide
lis ir rizikingas užsimojimas. 
Pvz. «Fidelio» yra surišta su 
arti 27.000 dol. išlaidų. Vien 
orkestras kainuos arti 5.000 
dol., skolintieji kostiumai — 
daugiau kaip 1.000 dol., deko 
racijos — per 3.000 dol. Ta
čiau publikos prielankumas 
ir parama pralenkė net orga
nizatorių viltis. Buvo aukoto
jų net po 500 dol. Programos 
knygoje paskelbti aukotojai 
davė arti 9 000 dol. Taigi, ti
kimasi šiuo kartu galus su 
galais suvesti, o gal net liks 
šiek tiek lėšų išlaidoms mū-

Visi pažįstame Gerb. Prela
tą Aleksandrą Arminą, kuris 
darbuojasi tarp svetimtaučių 
Mauá parapijoj. Kam kam, 
bet jam pilnai tinka šv. Raš-. 
to žodžiai: «Gerasis ganyto
jas guldo savo gyvybę už sa
vo avis». Buvęs kunu milži
nas ir žymus stipruolis, jau 
baigia savo sveikatą besidar
buodamas didžiulėj parapijoj. 
Turėjęs du širdies priepuo
lius. dar vis toj pačioj ener
gijoj tęsia išganymo darbą. 
Nors sėdėdamas, bet dar vis 
sako ugningus pamokslus ir 
šimtams dalina šv. Komuniją-

Pildydami T. Jono Giedrio 
pasižadėjimą, nuvykome pasi
dalindami dienomis su Tėvu 
Leonu Zaremba S. J. į talką 
Didžiosios Savaitės darbyme- 
tei. Ką mačiau ir pats pergy 
venau, nė kiek nepadidinda
mas, čia papasakosiu.

Nuo Didžiojo Trečiadienio 
vakaro iki Velykų ryto minių 
minios tikinčiųjų Mauá para
pijos apgulė klausyklas ir 
perpildė milžinišką paties pre 
lato baigtą statyti Marijos Ne 
kalto Prasidėjimo bažnyčią. 
Keturi kunigai nuolat sėdėjo
me klausyklose ir klausėme 
išpažinčių, Man pačiam Di
džiajam Penktadienį teko iš
sėdėti apie 11 valandų, pana
šiai ir kitonrs dieni mis, iš
klausant šimtus gerai paruoš 
tų ir mokančių atlikti šv. iš
pažinties Sakramentą. Senes 
nio amžiaus tikinčiųjų ne tiek 
daug matėsi, bet jaunimo bū
rių būriai spietėsi prie klau
syklų. Čia parapijos ateitis ir 
pasididžiavimas

Man prisiminė Lietuvos mi
sijos kada ke;eta valandų iš 
tolimiausių apylinkių suplau
kusios minios nepailsdavo iš
klūpoti ar išstovėti valandų 
valandas. Panašiai ir čia. Dvi 
ar trys valandos, rodos, daug, 
bet žmonės atydžiai klauso 
Dievo žodžio ir uoliai daly
vauja procesijoj. Penktadie
nio vakare išbuvę tris valan

sų operai birželio 2 d. vyks
tant į New Yorką su Karna- 
vičiaus «Gražina». Ateinan
tiems metams svajojama į 
sceną išvesti lietuviškąją Gai 
delio «Daną».

KARŠTOS PUBLIKOS 
OVACIJOS

«Fidelio» pastatymą vertin
dama publika sukėlė karštas 
ovacijas. Publika gėrėjosi 
sklandžiu B. Pūkelevičiūtės 
atliktu libretu vertimu. Nusi
pelnę taip pat scenos techni
kinis vadovas Č. Rukuiža, ap 
švietėjas K. Cijūnėlis. Tiks
liai grimus atlikę E. Meekin 
ir St. Warzala.

DIDELIS MUZIKINIS 
LAIMĖJIMAS

Šis pirmaeilės vertės muzi
kinis laimėjimas pasiektas dė
ka mūsų turimų solistų ir 

das bažnyčioje išsitiesė eiti 
gatvėmis procesijoj apie 15 
tūkstančių žmoaių minia. Nak 
tis rami, žvakės negesta ran
kose. Atrodo lyg mirgančių 
žiburiukų jūra lydi nuimtą 
nuo kryžiaus Kristų su greta 
nešama Jo Sopulingosios Mo
tinos stovyla. Parapijos dūdų 
orkestras ir kokio 60 vyrų 
pamainomis su miesto prefek 
tūros orkestru giliomis melo
dijomis graudina žmonių šir
dis. Atliekamos Kryžiaus ke
lių stotys nusitęsusioj nakti- 
tinėj procesijoje. Žmonės iš
buvo kelionėje apie 3 valan
das iki vėl sugrįžo į bažny- 
č ą. Panašūs įspūdžiai, bet 
jau džiaugsmingi Velykų nak
tyje, kur minios dalyvavusios 
vidurnakčio mišiose, vėl išsi
tiesė per miestą procesijoj, 
bet jau dabar nešinos prisikė 
lūšio Kris aus ir Jo Motive 
lės stovylas. d

Neperdėsiu sakydamas, kad 
visame Sūo Paulo estade ir 
net visoje Brazilijoje tokio 
žmonių uolumo ir tokio uo
laus dalyvavimo Dievo tar
nyboje nėra Jekur kitur, 
kaip Mauá parapijoj. Už tai 
vis dėka mūsų tautiečiui ne- 
nuilstau am ir pilnam energi
jos prelatui Aleksandrui Ar
minui, poetiškos dvasios ku
nigui. Brangusis Prelate, p a- 
šysime Tau stiprios sveika
tos, kad dar ilgus metus ga
lėtum nešti šviesą tarp Bra
zilijos tikinčiųjų, bet būtų 
mums daug maloniau, jeigu 
toks uarbininkas Dievo vy
nuogyne persimestų į lietu
viškus smarkiai jžėlusius dir_ 
vonus.

Misijonierius
Jonas Bružikas, S J.

energingosios operos vadovy
bės, kurią sudaro pirm. V. 
Juška, I vicep. G. Kazėna?, 
II vicep. St. Džiugienė, III vi 
cep. V. Petrauskas, sekr. Alt. 
Kleinaitis, ižd. Alb. Smolins- 
kas, narys V. Stropus.

Ketvirto operos seanso ne
numatyta, taigi šeštadienis — 
paskutinė proga pamatyti nuos 
tanųjį lietuvišką «Fidelio». I 
iį spektaklį kai kurie atvyks
ta net iš Bostono.

«Chieagos liet, opera jau iš 
sidirbo aukštą meninę ma? 
kę», — rašo laikraštis «Dzie- 
nik «Ohicagoski» savo kovo 
22 d. laidoj. Laikraštis aukš
tai vertindamas operos cho
rą vadina jį žinomu lietuvių 
choru. Pažymi, kad Lietuvių 
operoje jau trečiu kartu dai
nuoja St. Wicik ir straipsnio 
pabaigoje sako: «Karštai ska
tiname geros operos mylėto
jus vykti į šį pastatymą».

J. Pr.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka!
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Naujas
PETRAS

Šių metų pradžioje ameri 
kiečių nuotaika buvo labai 
nervinga ir surūgusi. Kai kam 
net atrodė, kad JAV pergyve 
na didžiausią krizę nuo pilie
tinio karo. Mat, sausio 23 die
ną Šiaurės Korėja pagrobė 
karinį JAV laivą ir iki šiol 
dar negrąžino. Paskui, sausio 
30 dieną, Šiaurės Vietnamo 
komunistai pradėjo didelę 
ofenzyvą ir sujaukė visą rū
pestingai paruoštą JAV karo 
strategiją. Gavę tokį nelauk
tą smūgį, amerikiečiai puolė 
savo prezidentą ir generolą 
Westmorelanda, kaltindami 
abu nesugebėjimu vesti džiun 
glių karo. Tą nervingumą pa
didino didelis aukso supirki
nėjimas Londono rinkoj, nes 
aukso kaina pakilo nuo $35 
iki $44 už vieną unciją (29 
gramus). Jei visos valstybės 
norėtų iškeisti dolerius į auk
są, JAV turėtų ištuštinti visą 
aukso atsargą, ir doleris tap
tų bevertis.

Nuotaika gerėja
Dabar, balandžio pradžioje, 

amerikiečių nuotaika vėl at
sigauna. Dolerio nuvertinimo 
pavojų laikinai pašalino nese 
niai įvykusios Ženevos ir Sto 
kholmo konferencijos, stabi- 
lizuodtamos aukso kainą ir 
įvesdamos taip vadinamą «po
pierių pinigą», kuriuo galės 
pasinaudoti tik valstybės. Tuo 
tarpu supliuško ir plačiai už
simota komunistų ofenzyva, 
nepasiekdama jokio didesnio 
užsibrėžto tikslo, lr vienoje, 
ir kitoje pusėje aukų b vo 
daug, bet vaisių mažai. Nu
siuntę daugiau karių ir gin
klų, amerikiečiai ga.ėjo leng
viau atsikvėpti ir šviesiau 
žiūrėti į ateitį. Tačiau jų nuo 
taiką labiausiai pakėlė prezi-

posūkis
PAKALNIS

dento Johnson© kalba, pasa
kyta kovo 31 dieną,

Prezidento žodis
Ta savo kalba Johnsonas 

nustebino politikus dviem ne
tikėtais pareiškimais: visų 
pirma, kad jis davė įsakymą 
nebombarduoti daugiau Šiau
rės Vietnamo, kaip pageida
vo daugumos opinija, ir, an
tra, kad jis nori pasitraukti 
iš JAV vadovybės.

Ką reiškia tikrumoje tie 
du pareiškimai ir kaip reikia 
juos vertinti?

Užsitęsus Vietnamo karui ir 
nesimatant jo galo, ne vienas 
išmintingas politikas tvirtino» 
kad gelbstint Vietnamą bom
bomis, galima jį visiškai su
naikinti. Kokia nauda iš tokio 
karo, jei jis visą kraštą pa
vers griuvėsiais? Taip, pavyz 
džiui, per savo paskutinę ofen 
zyvą komunistai buvo ,užėmę 
Hue miestą, kur seniau gy
veno Vietnamo imperatoriai* 
Dabar tas miestas beveik vi
siškai sugriautas ir nustojo 
savo istorinės bei meninės 
vertės. Jei taip atsitiktų su 
Kitais Pietų ar Šiaurės Vietna 
mo mies ais, kokią naudą iš 
to turėtų vietiniai žmonės? 
Per šitą džiunglių karą dau
giausia kenčia civiliniai gy
ventojai, kurie pasidarė apa
tiški ir draugams, ir prie
šams.

Pasaulio spaudimas
ais ir panašiais sumeti

mais popiežius Povilas Vi ir 
daugelis pasaulinio masto po
litikų ragino prezidentą John- 
soną nutraukti Šiaurės Viet
namo bombardavimą ir išmė
ginti gerą komunistų valią 
Pergalvojęs tą jų prašymą, 

prezidentas Johnsonas galų 
gale su tuo sutiko, daryda
mas išimtį 200 kilome! ų zo- 
nai, prieinančiai prie fronto, 
Kitaip jis pasielgti negalėjo, 
nes JAV kareiviai būtų visiš
kai nesaugūs. Nutraukdamas 
bombardavimą, prezidentas pa 
prašė Angliją ir Rusiją pa
veikti Šiaurės Vietnamo vy
riausybę, kad pradėtų pras
mingas taikos derybas. Jei 
tos derybos neįvyks, niekas 
negalės kaltinti JAV, kad ji 
buvo užsispyrusi. Ji padarė 
didelę auką ir laukia komu
nistų atsakymo.

Pasitrauks
Antrą auką padarė pats 

JAV prezidentas, pareikšda 
mas, kad jis pasitrauks iš po 
litikos. Atitarnavęs 37 metus 
Teksas valstybės parlamente, 
JAV senate ir prezidentūroje, 
jis nenori veltis į savo parti 
jos reikalus ir visą laiką no 
ri pašvęsti taikai. Tas nuošir 
dus jo nusistatymas rado ge 
rą atgarsi, ir kitados kieti jo 
kritikai vėl parodė jam daug

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Rezidencija 
R Joaquim Piza, 204 

Jei. 31-2548

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS. 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

simpatijų.
Tie du nelaukti prezidento 

posūkiai užtikrino jam garbin 
gą vietą istorijoje ir nugin
klavo daug politinių priešų, 
Dabar, verdant rinkimų kam 
panijai, kiekvienas kandida
tas į prezidentus gali ir turi 
išdėstyti savo planą, kaip jis 
mano išrišti esamas užsienio 
ir vidaus problemas, kurių 
prezidentas Johnsonas neturė 
jo laiko išrišti.

Daug problemų
Kas bebūtų JAV preziden

tu, tų problemų yra daug. Vi 
sų pirma reikia užtikrinti tai 
ką ne tik Vietname, bet viso
je flytų Azijoje. Juk komunis
tai skverbiasi ne tik į Pietų 
Vietnamą, bet taip pat į Laos, 
Kambodžiją ir Tailandiją. 
Juos kursto Kinijos komunis 
tai, duodami ginklų ir moky 
darni partizanų karo Būsima 
sis JAV prezidentas turės ra
ginti ir reikalauti kad Pietų 
Vietnamas perimtų didesnę 
karo naštą ant savo pečių ir 
palengva pakeistų bent dalį

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
ne 14,00 ik' 18,00 vai.

JAV karių. Paskutinis Pietų 
Vietnamo prezidento pareiški 
mas, kad bus mobilizuojami 
19 metų jaunuoliai ir kad jis 
mielu noru atvyks į JAV pa
sitarti su Johnsonu, džiugina 
visus amerikiečius, kori e ten 
prarad > 24,000 karių ir astro
nomines sumas pinigų.

Be to, JAV prezidentui teks 
spręsti ir negrų klausimą. 
Amerikos negrai jau ruošiasi 
naujoms riaušėms, ir paskuti
nieji įvykiai vienume mieste 
parodė, kad jie ir toliau ne
pasitenkins tokiomis protesto 
eisenomis, kurias skelbia žy
mieji jų vadai. Negrai reika 
lauja darbo ir geresnių jbutų, 
ir jų prašymas, kuris kaštuos 
bilijonus dolerių, turės būti 
pa enki n tas.

Prezidentas meldžiasi
Labai krinta į akį, kad per 

šią rinkiminę kampaniją ne- 
beveliami religiniai klausi
mai, R. Kennedy ir E. McCar 
thy, du stiprausieji demokra
tų kandidatai į prezidentus, 
yra katalikai. E. McCarthy 
buvo vienerius metus buvo 
benediktinų naujokyne,ir nie
kas to jam neprikiša. Nese
niai buvo pasklidęs gandas, 
kad pats p ezidentas norįs pe 
neiti į Katalikų Bažnyčią, bet 
jis to gando neatšaukė, nė 
nepatvirtino. Jis užeina j ka
talikų pamaldas ir paskutinė
je kalboje taip sakė: «Aš mel 
džiuos, kad mano .taikos pa
siūlymas būtų Hanojaus pri
imtas». To prašo ir kiti ge
ros valios žmonės.

Prezidento johnsono posū
kis į taikos derybas yra nuo
širdus, praktiškas ir priimti
nas. Dabar tenka laukti ko
munistų atsakymo. Dėi atsar
gos JAV padidins savo kariuo 
menę Vietname Iki 538.000 
vyrų, nes su komunistais vis. 
ko gali būti.

Gintarė Banatytė-lvaškienė

IfaltãsÊs Jtumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)

Gendrutis su Varpūne, duo
nos ir pieno ne taip išsiilgę, 
pasigardžiuodami plutomis ka 
bina iš dubenėlio uogų košę.

— Tai skanumas. Net mano 
motutė tokios neišverda. — 
giria Varpūnė.

Įeina krivis su Lokiu. Ge- 
dainis atsisėda už stalo ant 
suolo. Dabar Audrys pamato, 
kad tas suolas trumpesnis už 
kitus, galuose atramomis al
kūnėms atsiremti, ypač gra
žiai išdrožinėtas.

Berniukas dar tėvo Pilkit 
buvo girdėjęs apie Vaivoros 
krivį. Jo tėtis labai gerbia šį 
protingą ir šventą vyrą.. Jis, 
atrodo, vertas pagarbos ir 
jam nuolankumo. IŠ rimtų jo 
akių trykšte trykšta kažkokia 
stebuklinga jėga. Rodos, ką 
krivis Gedainis palieps, tą 
tuojau ir padarysi. Vaikai ne
gali atitraukti nuo jo savo 
žvilgsnių.[

— Lokys sakė, kad esate 

matę baltąjį stumbrą.
— Taip — už visus atsilie

pia Audrys. — Aš papasako
jau. Stumbras pasirodė tada, 
kai Gendrutis buvo nuėjęs 
sausų šakų parinkti, o grįžo 
su Lokiu ir vyrais.

— Ir sakai, kad stumbras 
netoli Rieto stovėjo? — toliau 
teiraujasi krivis.

— Taip, krivi.
Gedainis akimirką susimąs 

tęs tyli.
— Dabar klausykite, ką 

jums papasakosiu, — paga
liau taria jie. — Valdovas 
Mindaugas turi tikrai išt'kimą 
bičiulį Kernių. Nuo jaunų die 
nų jie drauge jodinėja me
džioklėn ir kovon. Mindaugas 
pasitaria su juo, ką tik suma
nęs. Kernius yra ne tik ištiki 
mas ir narsus, bet ir didžiai 
išmintingas.

— Kai Mindaugas susilau
kė Va’švilko, netrukus ir Ker 
niui jo Rūtenė padovanojo 
Bintą. Tikėjosi abu vyrai, kad 

jų bičiulyste bus susirišę ir 
sūnūs. Rūtenė netrukus mirė. 
Rintas augo drauge su Vaiš
vilku, tos pačios auklės pri
žiūrimas. Tėvai džiaugėsi kad 
iš tikrųjų abudu berniukai, 
tarytum broliai, viskuo dali
nasi, visur drauge vyksta.

— Taigi, vieną rytą, dar rū 
kui nuo pievų nepakilus, vai
kinai užsimanė pajodinėti. Prū 
to rikis nenorėjo jų vienų 
leisti. Pasisiūlė toks Avaras, 
nesenai parsisamdęs karys, 
vaikinus palydėti. Rodėsi ne
blogas vyras. Su juo vaiki
nus ir išleido. O nuo tada 
da daugiau Rinto ir Avaro nie 
kas nebematė, Grįžęs Vaišvil 
kas papasakojo, kad Avaras 
juos paklaidinęs. Rintas pir
mas suprato, kad palydovas 
jiems ką pikta nori. Pašnabž
dėjo Vaišvilkui, kad jotų, kur 
akys mato. Pats, iš pasalų nu 
metęs Avarą nuo žirgo, su
trukdė vytis. Toliau kas įvy
ko, lūs ir patys žinote. Rin- 
tas atsirado Avaro požemyje.

— Tai sumanus ir drąsus 
vaikinas — kad jam dievai 
sveikatos nepagailėtų — lin
ki krivis.

Prasiveria durys, ir jose pa 
sirodo nuvargusi išblyškusi 
Raminta. Ji praneša, kad Rin 
to žaizda aptvarstyta, kad jis 
dabar miega.

Kildamas nuo suolo, krivis 
kreipiasi į vaikus.

— Jei būtumėte tik taip čia 
atklydę, siųsčiau jus rytoj na 
mo. Lokio vyrai palydėtų. Bet 
dabar negaliu: nežinia, k4 
Avaras ruošia. Geriau pasili
kite keletą dienų, pailsėkite, 
atsigaukite po vargingos ke
lionės, Avaras pasigedęs sa
vo įkaitu, gali netrukus atsi- 
belsti. Jis žino, kad čia arti
miausia gyvenama vieta. Bet 
taip pat žino, kad negalėsime 
ilgai gintis. ;

— Maisto pakaktų net * ir 
per keletą apsupimo ihėnešių 
— ramina Lokys.

— Karių esame tik šeši, 
priedo šie du jaunikaičiai, 7- 
ir krivis mostelia ranka Au
drio ir Gendručio link,/— Tie 
sa, moterys taip pat moka 
taikliai strėles laidyti.

— Sustiprinsiu sargybas. Ju 
du, vaikinai, pailsėję ateikite 
kuoran. — Paskirsiu sargy

bai — tvarko Lokys. J
Audrys įsitempia visu savo 

ūgiu. Jaučiasi, kaip suaugęs 
karys ir nori atrodyti kuo 
aukštesnis. Kreiva akimi pa
žiūri į Gendrutį — tas irgi 
kuone pasistiebęs.

Krivis ir Lokys išeina. Pro 
pravertas duris vidun įsmun
ka Draugužis.

— Vargše mano Drauguži, 
aš tave visai buvau pamiršęs. 
Tikriausiai baisiai išalkęs. Pa 
prašysiu tau ėsti, o paskui 
padėsi mums sargybą eiti, — 
kalba berniukas, kedendamas 
šiurkštų vilkiuko plauką.

— Tavo vilkiukas, Audry, 
tris dubenis sriubos išlakė» 
daug kaulų sutriuškino. Alka
nas jis tikrai nėra, — sako 
tuo metu į kambarį įeiuama 
Liūne.

(B. D.)
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Vytis ir Rūpintojėlis
BRONIUS ZUMERIS

Tautiškumas išeivijoje bus 
nepalyginamai atsparesnis ir 
stipresn s, jeigu jis bus su
jungtas su nuoširdžia religi
ne praktika. Giliausios tauti
nio atsparumo šaknys yra re
ligijoje. Neviltis ir nusimini
mas daug mažiau paliečia ti
kintį, negu netikintį lietuvį, 
nors juodu abudu būtų vieno
do patrijotinio laipsnio. Kur 
netikinti pasmaugs neviltis, 
ten giliai tikintis tęs k vą to
liau, nes jis stiprybės semsis 
iš visagalės Apvaizdos. Tvir
tas pasitikėjimas Dievo pagal
ba, malda ir įsitikinimas kad 
vykdoma Dievo valia, yra sti 
presni ginklai negu karščiau
si patnjotiniai šūkiai, kurie 
sprendžiamuoju momentu 
dingsta iš sąmonės ir lieka 
tik p^siti&ėjimas amžinuoju 
Lėmėju. Šiuo atžvilgiu J. Pe
traitis «Kaip j e mus sušau
dė» sako: iVisi vyrai kaip vie 
nas, lyg karinę komandą vyk 
dydami, suklaupė ant kelių 
ir meldėsi, no s tyliai, bet 
karštai, su ašaromis akyse... 
Čia buvo įvairiausių profesijų 
žmonių teisininkų, gydytojų, 
mokslininkų, karininkų. Nie
kas nesigailėjo, kad tikįs į 
Dievą — visi džiaugėsi, kad 
yra Dievas, nes šią valandą 
mes nieko kito neturėjome, 
kaip cik vieną Dievą. Dabar 
tik Dievas mūsų Gelbėtojas 
ir lvirtybė>.

Tai nėra formalus įtikinėji
mas, bet kietas gyvenimo fak
tas, kuris kartojosi ir karto
sis ne tik pavienių žmonių, 
bet ir tautų istorijoje lemia
mose valandose, kada likimo 
laikrodis išmuša būti ar ne
būti. Amerikiečių statistika Ko 
rėjos kare nustatė, kad ge
riausi kovotojai fronte yra 
tikintieji kariai. Sunkiausia 
priešui išdavikų ir kolaboran
tų laimėti tikinčiųjų karių tar 
pe. Religija yra žmogiškųjų 
ydų priešas, sudrausminanti 
blogąsias aistras, o taip pat 
yra gerųjų polėkių ugdytoja, 
puoselėtoja, įkvėpianti jėgos 
kilniesiems tikslams siekti ir 
nepalūžti prie kliūčių ar pa
vojų. Jei žmogus nejaučia at
sakomybės prieš Dievą už &a 
vo darbus, jei jis nepažįsta 
amžinojo gyvenimo su amži
nuoju užmokesčiu, kas jam 
tada yra moralė, teisingumas,

tėvynė, auka pareiga? Pagai 
kokį kriterijų jis tada matuos 
situacijas ar padėtį? avėjui 
skristi visada lengviausia. 
Kam tadi mirti, jeigu galima 
kito kanč'ų pavėsyje gyven
ti; kam vargti, jeigu parda
vus principus, galima ištaigiu 
ga gyventi; kam uka, jeigu 
n eko nėra šio gyvenimo pa
baigoje; Kam kovoti už tėviš
kę, jeigu tėviškė yra ten, kur 
gera gyventi; kam vargti už 
savo tautą, jeigu svetimasis 
siūlo gerai apmoka uą tarny
bą? Tai že iškojo kodekso 
keli sakiniai. Paskutinė mūsų 
tautos nelaimė šią tiesą pa
tvirtino šiurpiausiais faktais.

Ir išeivijoje turime nemaža 
gerų lietuvių patrijotų, tačiau 
jie yra abejingi ar net nusis
tatę prieš religiją bei jos 
reikšmę lietuvybės išlaikyme, 
S e žmonės laiko būtina sąly
ga dalyvauti tautinių švenčių 
minėjimuose, gerbia tautinę 
vėliavą ir tautos himną. Ta 
čiau jie įsitikinę, kai religi
nis kultas, Kuriame ugdoma 
ir palaikoma tėvynės meilės 
ugnis, sujungiant ją malda į 
tautų Valdovą — šitą dalyką 
jie laiko nerei alingu priedu. 
Bet, atmetant religinį momen 
tą, tautiškumassusiipninamas, 
pakertamos jo šaknys ir jis 
padaromas neatsparus šių lai
kų ideologinių bei tautinių 
kautynių arenoje. Atmesti re
liginį pradą iš tautinio gyve
nimo reiškia išmušti tautai 
stipriausią ramstį jos nelai
mėse. Nuoširdžiai mylintis sa 
vo tautą ir tėvynę žmogus 
tokios rizikos nesiryžta dary
ti. Juk net tarptautinėje plot
mėje daug šviesių protų pri
pažįsta, kad didžioji dalis pa 
•aulio problemų galima iš
spręsti teologiškai. Daugelio 
«■•nkumų pagrindas yra dvasi 
»ės rūšies — tikėjimo stoka. 
Politiniai bei ūkiniai sunku
mai visų pirma yra religinio 
prado trūkumo išviršiniai žen 
Idai — votys pasirodančios 
kūno paviršiuje, sergant or- 
tanizmui viduje. Ydos nuaivy 
limas, kerštas, išdavimas yra 
ne atskiro žmogaus blogy
bės, bet jos pasireiškia ir 
tautos apimtyje. Tai geriausi 
policijos agentai ir okupanto 
bendradarbiai. Patikimiausia 
ir tikriausia kontrolė galima

MUSŲ LIETUVA

Katalikybės Reikšmė Lietuvos Praeityje
1967 metų gruodžio mėne

sio gale Vokietijoie, Bad Wo- 
rishofene įvyko ateitininkų 
sendraugių suvažiavimas. Ta 
proga buvo suruoštos ne pas
kaitos, bet diskusijos aktua
liomis temomis. Diskusijoms 
vadovavo specijalūs pranešė
jai. Vienas iš tokių pranešėjų 
buvo profesorius Dr. Zeno
nas Ivinskiš, istorikas. Štai 
čia jo pareikštos mintys.

Žymusis istorikas nupiešė 
katalikybės kelią Lietuvon, 
pabrėždamas, kad tikėjimas 
priimtas iš priešų. Su kr.kš- 
čionybe buvusi atnešta tikro, 
ji kultūra lietuvių tautai, ku
ri prieš tai neturėjusi net sa
vo rašt~. Aiškiai nušvietė, 
kaip klaidinga yra Bažnyčią 

tik per religiją ir su religija. 
Žydų tautą, išblaškytą ir pa
vergtą, ištisų tūkstantmečių 
laikotarpyje išlaikė gyvą ne 
vien patrijotrniai šūkiai, ne 
vien taut nė ar valstybinė is
torija, bet ir religija, kuria 
nuo viršaus iki apačios buvo 
persunktas tautiškumas. Atei
tis priklauso tai tautai, kuri 
ne tik respektuoja religiją, 
bet ir ja gyvena, nes tik re
ligijoje randama parama ne- 
1 imėse, sustiprinimas rūpes
čiuose, vadovas kasdienos gy 
venime. Tauta, pasirinkusi sa
vo valdovu Dievą, negali žū
ti ar būti sunaikinta.

Ir mes, svetur, norėdami 
išsilaikyti patys ir išgelbėti 
nuo nutautimo pavojaus jau
nimą, nemskime iš sivo dva
sios tai, kas yra šventa. Juk 
Lietuvos žemelei būuinga ne 
tik Vytis, bet ir Rūpintojėiisi 

Nne vien tik Lietuva tėvyne, 
bet ir Marija, Marija; ne vien 
tik Karo muziejus, bet ir Auš 
ros Vartai; ne vien tik Gedi
mino kalnas, bet ir Trys kry
žiai; ne vien Vytautas, bet ir 
Kazimieras Lietuvos okupan
tas supranta, kad norint par
klupdyti lietuvių tautą ir su 
laiku nuo geografinio žemė
lapio, reikia pirmiausia smog 
ti į jos dvasinės bei morali
nės stiprybės šaltinį — kata
likų tikėjimą. Okupantas pali
ko kai kuriuos lietuvių tau
tos vyrų paminklus, bet nu
griovė Nežinomojo kareivio 
kryžių; paliko Karo muziejų, 
bet išniekino Vilniaus kate
drą; paliko Gedimino kalną; 
bet susprogdino Trys kryžius; 
pakenčia lietuvių kalbą bei 
liaudies meną, bet smogė į 
pakelės Rūpintojėlį, bažnyčias 
ir tikėjimą. Okupantas lei
džia suruošti Joninių šventes 
Rambyne bei kituose piliakal
niuose bei milžinkapiuose, bet 
milicijos sargybomis užtveria 
kelius i Šiluvą ar kitas šven
toves. Okupantui aišku - kol 
lietuvių tauta bus «religinga, 
tol ji bus morališkai stipri. 
Bet kai šis pradas bus sunai
kintas, tada bus galima pa
laipsniui numarinti jos tauti
nes aspiracijas Ir ją pačią 
sunaikinti — įlieti į rusų ma 
sę, kas jau yra padaryta iš-, 
tisose rytinėse Lietuvos sri
tyse.

vadinti lietuvių tautos lenkin
toją. Ne krikščionybė, o Ho
rodlės aktas, tai yra politika 
padėjo pagrindą lenkinimui, 
kai lietuvių šeimos buvo pri
imtos į «šliachtos» eiles. Vals
tybė buvo luominė, o jos 
aukščiausias luomas lenkiš
kas. Bažnyčia buvo kaip tik 
toji institucija, kuri bent tru
putį rūpinosi lietuvių kalba. 
Tiktai bažnyčioje lietuvis ga
lėjo išgirsti lietuvišką žodį. 
Bajorai gi net išeidavo iš 
bažnyčios, kai kunigas pra
bildavo lietuvškai.

Klaidingas taipgi teigimas, 
kad piotestantai specialiai rū
pinęsi lietuvių kalba. Tikru
moje nei Radvilos, nei kiti 
reformatoriai neatnešė nieko 
lietuviško. Kitaip, žinoma, bu
vo Mažojoje Lietuvoje. Taip 
pat klaida tvirtinti, kad'social 
demokratai pirmieji iškėlę ko 
vos prieš carą mintį. Pirmie
ji kovojo kunigai už lietuviš-

Tautu brolybės diena
Veiykų pirmąją dieną São 

Paulo kardinolas Jo Eminen
cija Agnelo Rossi surengė 
Praça da Sé Brolybės dieną. 
B ivo atgabenta iš Penha Sao 
Paulo miesto Globėjos Mari
jos stebuklingoji statula ir pa 
talpinta šalia altoriaus, kuris 
buvo paruoštas ant katedros 
laiptų ir ant kurio pats kar
dinolas laikė šv. Mišias už 
brolišką tautų sugyvenimą.

įvairių tautų grupės daugu
moje tautiškuose rūbuose pra
ėjo pro Bažnyčios ir ir Vals
tybės atstovybes. Čia matėsi 
São Paulo gubernatorius Ab
reu Sodrė su ponia, miesto 
prefektas Faria Lima su po
nia, kariuomenės atstovai, o 
pats kardinolas priėmė para
dą. Kai pranešėjas ištardavo 
kurios tautos vardą, visa pu
blika smarkiai plojo.

Lietuviška grupė, suside
danti iš 20 su viršum jauni
mo uniformose ir su nemažu 
skaičium neuniformuotų tau
tiečių žingsniavo nešina 2 
vėliavoms, tautinę ir ateitinin 
kų draugijos. J. E. kardino
las, valdžios atstovai ir publi
ka sutiko gausiu rankų ploji
mu. Buvo malonu eisenos da
lyviams tai pergyventi.

Kada tautinės grupės susto
jo Praça da eė paskirtose 
vietose, kardinolas pradėjo šv. 
Mišių auką ir po Evangelijos 
pasakė pritaikytą gražų pa
mokslą, kuriame išdėstyda
mas tautų įvairumą kvietė vi
sus į brolybę, meilę ir vieny
bę, kad Kristaus Prisikėlimo 
Šventė visus pripildytų džiau
gsmu ir visi jaustųsi kaip 
broliai tarp savęs, o Kristaus 
Motina būtų visų mūsų mo
tina.

Pasibaigus Mišioms Kardi
nolas leido visoms tautoms 
ateiti, o jis kiekvienam pada
vė ranką ir su tėviška meile 
reiškė savo prielankumą. Taip 
pat tautinės šv. Kazimiero 
parapijos klebonui Tėvui Jo-
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ką raštą maldom, o iš to bu
vo pereita į politinę kovą. 
Vyskupijų centrai, Seinai ir 
Kaunas, virto didžiausiais 
spaudos centrais.

Nepriklausomybės kūrimo 
laikas ne kas kitas, e krikš
čionys demokratai, grynai ka 
talikų partija, turėjo daugu- 
mą ir formavo politiką Iki 
.1922 metų jie sudarinėjo koa 
•Heines vyriausybes, tuo paro 
dydami savo pažiūrų platu
mą’ bet daugumą turėjo jie. 
Ir valiutos sutvarkj’mas ir 
Klaipėdos krašto atgavimas 
vis tų vyriausybių nuopelnai. 
Nepriklausomajame gyvenime 
kultūrinėje srityje suminėtia 
prof. S. Šalkauskio nuopelnai-

Diskusijose, kuriose daugiau 
šia buvo papildoma katalikų 
veikla nepriklausomybės lai
kais, dalyvavo kun. dr. Bu
činskas, dr. Grinius, stud. 
Landas, mok Laukaitis kun. 
Liubinas, dipl. teis. Lokošius, 
dir. Natkevičius, kun. Riaubū 
nas ir kun. Senkus.

nui Bružikui, S. J. prisiarti
nus su lietu.ių grupe įvyko 
malonus susitikimas. Tėvas J. 
Bružikas kardinolui perstatė 
savuosius ir paaiškino vėlia
vų reikšuuę. Jo Eminencija 
su dideliu ralonumu su kiek 
vienu pasisveikino, o misijo- 
nierių J. Bružiką pristatė gi- 
bernatoriui Abreu oodre ir 
prefektui Faria Lima ir jų 
žmonoms.

Televizijos ketvirtojo kana
lo filmuotojai nuolat sukinėjo 
aparatus ir leido filmas j pa- 
si įkusius namie gyventojus.

Įvairiausi tautų rūbai aip 
ir mirguliavo aikštėje vieni 
už kitus įvairesni ir vieni už 
kitus įdomesni. Labai akj uau 
kė japoniškas folKl.oras, bet 
ir europietiškų tautų kostiu
mai žavėte žavėjo žiūrovų 
akį įvairių epa.vų ir išmargi- 
nimų kombinacijomis.

Helikopteriai skrajojo virš 
galvų ir rieškučiomis bėrė 
rožių lapus, kuriuos žmonės 
gaudė, norėdami kiekvienas 
parsinešti nors mažą iškilmių 
atsiminimą

šaudymai į orą nuolat savo 
triukšmu pripilaydavo erdvę 
ir trukdė gerai sekti kalbėto
jų žodį.

Tokį tautų susiartinimą bū
tų malonu ir dažniau pama
tyti

Grįžome namo visi labai 
patenkinti ir pilni malonių įs
pūdžių.

Dalyvis

IŠSIDAVĖ
Stoties laukiamajame sėdi 

moteris ir rašo laišką. Baigda 
ma pastebi, kad greta sėdįs 
vyriškis skaito, ką ji rašo. Ta 
da ji supykusi prideda; «Bai
giu, nes čia sėdi tok, ponas 
ir skaito mano laišką».

Tada vyriškis pradeda tei
sintis

— Ką jūs, punia! Aš visai 
neskaitau 1
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VZelina
ŠV. VELYKOS atšvęstos pu 

gal jsenovės lietuviškus pa
pročius. T. y. buvo paruoštas 
grabas, sekmadienio ryte prl 
sikėlimo procesija, iškilmin
gos gerbiamo prelato Pijaus 
Ragažinsko mišios pe.‘ kurias 
gražiai giedojo Šv, Juozapo 
lietuvių parapijos choras lo
tyniškas mišias.

Gaila tik vieno: kad tose 
lietuviams skirtose velykinė
se pamaldose šiemet dalyva
vo žymiai mažiau lietuvių, 
negu kitais metais. Ypač pa
sigesta jaunimo.
II—II 
i i ■num i i

Š, Amerikoje, Wilkes Bare 
mieste, Pensylvatíijos valsti
joje, mirė zeliniečio p, Juo
zo Skurkevičiaus vyriausia^ 
brolis Antanas Skurkevičiue. 
Pp Skurkevičiai užprašė už 
jo vėlę šv. mišias, kurios bus 
treč adienj, bai indžio 24 die
ną Zelinos bažnyčioje, 19 va
landą. Giminės ir drangai 
kviečiami dalyvauti.
H——II
ÜnnãÜ

Kas įnori užsisakyti. Vasa 
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga 
Ii tai padaryti pas fotografą: 
Largo Vila Zelka, foto «Uni
verso».

Š. m. balandžio 26 dieną, 
penktadienį, 20 valandą, šau
kiamas Brazilijos Krašto Lie 
tuvių Bendruomenės Tarybos 
susirinkimas Dr. Vinco Kudir 
kos rūmuose. Visi Tarybos 
nariai kviečiami dalyvauti.

Kun. Juozas Šeškevičius
Tarybos pirmininkas

D R. AN T ON I O SIAULYS
C. 'R. M. 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetricia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 9.2-3991

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206;

VHa Prudente, Tel. 63-5352

Penkiasdešimtieji Lietuvos 
laisvės atkūrimo metai turi 
bū i minimi ne vieną kartą, 
bet per visa eile kitų paren
gimų, Tiems minėjimams pla
nuoti bei rengti organizuoja
ma centrinė komisija iš visų 
S. Paulo lietuviškųjų organi
zacijų atstovų. Pirmasis, su- 
šiorganizavimo posėdis įvyks 
š. m. balandžio mėn. 24 die
ną, Dr V, Kudirkos rūmuose 
20 valandą. Kviečiami daly
vauti ir paskiri asmenys, ku
rie yra suinteresuoti, kad mū 
sų įvairūs minėjimai būtų ge
ri bei įdomūs ir naudingi.

Brazi.ijos Krašto Liet.
Bendruomenės Valdyba

fll 
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Šitą šeštadienį «Aušros» cho 
ras pradeda reguliarias repe 
ticija- amų šventei ir kitoms 
iŠKiimėms pasiruošti. Todėl 
labai prašomi v<s jo esami ir 
buvusieji choristai, ir visi ku
rie norėtų pa idinti chorą sa 
vo aisa s atsilankyti j repe
ticijas .ekvieno šeštadienio 
vakarą 19 valandą.

«Aušros» Choro ^Vaidyba

,-sViečia.vi i m Sias

B >1 ndžio 25 dieną bus 30- 
tos dienos mišios už . A. 
Danieliaus pukenio vėlę, San 
to tndrė mieste, Matriz baž
nyčioje, netoli Santa Casa, 
kur buvo 7-tos dienos mi
šios. Mišios bus lygiai 19,45 
valandą. Mišias laikys šv. Ka 
zimiero personalinės parapi
jos klebonas Tėvas Jonas 
Bružikas, S. J.

Kviečia giminės 
ir šeima.

n——n

MIŠIOS PRIVAČIUOSE
NAKUOSE 

r .
Parque das Nações, Rua 

Alemanha, 388 p. Skorupskių 
namuose bus šv. Mišios bal, 
)9§dieną, 16 valandą, p. Sko-

įrašyk savo varda 
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje 

sv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui 

Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinos 
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.

Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais, 
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.

Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai 
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio

Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund

2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629. 
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 

(tax deductible).

rupskienės senelė motina jau 
daug metų serga, yra akla, 
iš lovos nekelia ir nėra bu
vusi mišiose. Santo Andrė vys 
kūpąs, norėdamas ligonei su
teikti paguodos, leido T. J. 
Bružikui atlaikyti mišias p, 
Skorupskių namuose. Aptinki 
niai lietuviai kviečiami daly
vauti mišiose. Bus proga Šven 
čiausią priimti.

MIRĖ balandžio 10 d.

A. A. JONIS ZAKARE/iClUS
Kilęs iš Rokiškio, Brazilijon 

atvyko 1929 metais sulaukė 
72 m. amžiaus Liko liūdinti 
žmona Kazimiera Zakarevičie 

HOTEL GUARANY
O MAIS CENTRAL 

APARTAMENTOS 
PREÇOS MODICOS 

PROPRIETÁRIOS
Pątricio Pelmonte & 3ilko 

Rua São Paulo, 106 - Fone 554 
Caixa Postal 90 

POÇOS DE CALDAS
Mediante apresentação deste 

anuncio haverá desconto v.ã- T

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —• 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys. 
Rua França Carvalho, 121, Moóea, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

nė. Palaidotas Formozos ka
pinėse.
HMMMail 
ŪMsnii

PAS PREL. KAZIMIERĄ 
MILIAUSKĄ APSILANKIUS

T. Jonas Bružikasįjbalandžio 
17 d. aplankė ligonį prelatą 
Kazimierą Miliauską, Cidade 
Souzas, už Campinas miesto. 
Dr. Cândido Ferreira vardo 
sanatorijoje, Ligonis nė kiek 
nepagerėjęs. Fiziškai atrody
tų sveikas bet protiškai tebė 
ra didelis ligonis. Nepažįsta 
žmonių, numezga protingų sa 
kinių, Skaudu ir liūdna į jį 
žiūrėti. O koks anksčiau bu
vo protinga!-! Tėvas Sružikas 
nuvežė ligoninei mokestį už 
ligonio laikymą.

Velykų dieną po 17 vai. Mi 
šių Dr. V. Kudirkos rūmų sa
lėje «Aušros» choras su savo 
draugais ir bičiuliais turėjo 
«Margučių- vakarą. Už gra 
žiausiai nudažytus margučius 
pirmą premiją laimėjo Reinal 
das Pavilonis, kitas premijas; 
R. Mikuckytė, I. Skurkevičiū 
té, L. Bajorynienė ir kiti. Pa 
sišokta. užkandžiauta linksmo 
je Velykų nuotaikoje.

Didžiosios savaitės pradžio

KUN.JONO KARDAUSKO 
MIC LAIŠKAS

Sanpauliečiams gerai pažįs 
tarno, buvusio Camilopolio kle 
bono laiškas, rašytas T. J. 
Bružikui, S. J. balandžio 6 d. 
šitaip skamba: «Mielas ir Ger 
biamas Tėve Jonai, Vakar 
prelato Miliausko ligoninės 
išlaidoms apmokėti vėl įplau
kė 70 dol. Žinau, kad dar 
daugiau reikės, bet kiek ga
lėjau, tiek prisidėjau. Jūsų 
padėkos laiškas buvo įdėtas 
į «Draugą».

Pas mus šias dienas nėra 
mu. Juodukai kerštaudami už 
Mr. King nužudymą siautėja, 
plėšia, degina... Keista ta 
Amerikos tvarka. Begalo daug 
laisvės, bet tąją laisvę žmo
nės labai piktnaudoja.

Tuo tarpu likite sveiki. Ge 
riaušių linkėjimų Jums ir Jū
sų kolegoms šv, Velykų šven 
tėję, b je, «Drauge* skaičiau 
ir gėrėjausi S. Paulo Kardi
nolu pamokslu, pasakytu 
J u s pavestos parapijos inau 
guracijoje. Puikus ^pamokslas 
ir dide.ė gėua visiems, kurie 
priešinasi.

Kun. Į Kardauskas, MIC 

je margučius dažyti pamoki
no panelė Elena Šimonytė. 
Vic.im margučių vakarui su
rengti ir pravesti daugiausiai 
darbo ir širdies įdėjo pane
lės Mirna ir Regina Braslaus- 
kaitės ir P Šimonis parūpi
nęs gėrimus.

DOVANA

Dr. Sauiyiis su savo tėve 
liais padovanojo Švento Ka 
zimiero parapijai gražų baltą 
arnotą su stula ir kitais reik 
menimis. Už vertingą gražią 
dovaną dėkoja

Klebonas.
IIE—MH 
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Užsimokėjo už «M. L.». My 
kolas Krutulis už J967 ir 1968 
m. 17 ncr.

Šitą šeštadienį prasidės lie 
tuvių kalbos, d&inų ir tauti
nių šokių pamokos Dr. Vinco 
Kudirkos rūmuose.

i
IIHKMKU1

Brazilijon atvyko Tėvų Jė
zuitų generolas T. Petras Ar 
rūpe; S J. Ta proga matysis 
ir šu lietuviais Tėvais Jėzui
tais.
H—M 
iiaBOBBaã

Santos gyvenęs p. Stasys 
Bieliūnas bangų numestas jū 
roh nuskendo ir tik po poros 
dienų rado jo kūną Guarujà 
ant kranto išmestą.
n—Į
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